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Hierbij ontvangt u de vijfde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. U treft in deze brief informatie
aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar u leest ook over de gebeurtenissen waar wij met
trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd over de onderwijskundige en
organisatorische ontwikkelingen op het Vak College Hillegersberg.

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)
31 januari
7 februari
8 februari
10-14 februari
10/11 februari
11 februari
13 februari
18 februari
21 februari
22 februari t/m 1 maart
10 maart
20 maart

: Wedstrijdbezoek Excelsior – NAC
: Opbouwen Open dag VCH; leerlingen lesvrij vanaf 15.00uur
: Open Dag VCH van 11.00 – 15.00 uur
: Workshops: Digital Playground klas 1
: Gastlessen School4Life klas 1 t/m 3
: JINC sollicitatietraining klas 3
: Veteranen bezoek bij geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
: Studiemiddag docenten (leerlingen lesvrij vanaf 12.00uur)
: Schaatsen klas 1 en klas 2
: Voorjaarsvakantie
: Informatieavond klas 2 voor de sectorkeuze
: Afsluiting periode 2 voor klas 1, 2, 3 en 4

ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….

Lesjesmiddag
Woensdag 22 januari was het dan zo ver: de lesjesmiddag! 118 leerlingen uit groep 8 hadden zich
uiteindelijk opgegeven en hebben een fantastische middag bij ons gehad. Op een enkeling na waren het 6
hele rustige enthousiaste groepjes. Wat waren de DO-blokken weer goed georganiseerd en de app barstte
bijna uit zijn voegen met alle leuke foto’s. We zijn erg benieuwd wie van deze leerlingen zich volgend
schooljaar VCH’er mag noemen.

1

ORGANISATIE
De Baas van Morgen
Donderdag 23 januari was het zover. De dag waarop Auri,
Zoë, Jade en Boy voor een dag de leiding kregen van een
bedrijf. In de vroege ochtend werden ze opgehaald op het
VCH door hun directeur om gezamenlijk te ontbijten. Na het
ontbijt scheidden de wegen zich waarbij iedere leerlingen naar
zijn/haar bedrijf ging. Voor één dag waren ze CEO, Area
Customer Service Director, directrice SWK-groep of Directeur
Faculteit IT & Design. Omstreeks 15.30 uur werden de bazen
weer op school teruggebracht en mochten ze hun ervaringen
delen met elkaar. Al met al een onvergetelijke en leerzame stage.
Promotiefilmpje en open dag VCH
U heeft er vast al over gehoord en wellicht al gezien; het VCH heeft een nieuw
promofilmpje. Scan de QR-code en zie hoe deze film is geworden!
Zaterdag 8 februari is het zover; de open dag van het VCH. Samen met leerlingen en
collega’s gaan we onze mogelijk nieuwe VCH leerlingen verwelkomen. Leerlingen
kunnen helpen bij de presentaties van de vakken of nieuwe leerlingen rondleiden. De
leerlingen kunnen zich nog aanmelden bij mevrouw de Koning.
Vakantierooster 2020-2021 (concept)
- Start schooljaar
maandag 31 augustus
- Herfstvakantie
zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober
- Kerstvakantie
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari
- Voorjaarsvakantie
zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari
- Meivakantie
zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei
- Zomervakantie
zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus
Informatieavond sectorvak keuze klas 2:
Op dinsdag 10 maart wordt er een informatie avond georganiseerd voor de ouders/leerlingen van het
huidige 2e leerjaar. De overstap naar de bovenbouw van het Vak College Hillegersberg zorgt op
onderwijskundig gebied voor de nodige veranderingen die we graag met elkaar willen delen.
Je kan hierbij denken aan het starten van een 2-jarig PTA (examenprogramma), het kiezen van één of
meerdere sectorvakken, het lopen van een stage binnen het bedrijfsleven, het doorlopen van het profiel
Dienstverlening en Producten met de daarbij behorende Profieldelen en Keuzedelen. De uitnodiging volgt
op korte termijn.
Staking
Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari de staking in het onderwijs.
Dagen die door een ieder op eigen wijze zijn ingevuld. Docenten die deel
hebben genomen aan de protestmars naar de Kuip, collega’s die van de
gelegenheid gebruik gemaakt hebben om administratieve zaken op te
pakken, maar ook leerlingen die toch de gang naar school hebben
gemaakt voor bijles, inhalen toetsen of het geven van presentaties ……
aan docenten.
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Sociale media…
Het gebruik van sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook onze
leerlingen maken hier veelvuldig gebruik van. Vaak gaat dit goed maar een enkele keer ook niet. Onze
docenten van het VCH hebben niet alles in de gaten en kunnen hierbij goed de ondersteuning gebruiken
van u als ouder(s)/ verzorger(s). Bespreek zo nu en dan het media gebruik met uw kind, dan zorgen we er
met elkaar voor dat het gebruik van Sociale Media leuk blijft.

PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel
Vorige week is mevrouw de Bruijne op Studiereis geweest naar Londen. Het doel
van de studiereis, met een delegatie vanuit het LMC, was om de Digitale
geletterdheid binnen het LMC te implementeren. In 4 dagen hebben ze diverse
PO en VO scholen bezocht waar ze werden rondgeleid en informatie kregen over
welke digitale toepassingen zij al gebruikten. Met een hoofd vol inspiratie en
ideeën kwam ze terug en kijkt ze er enorm naar uit om haar bevindingen te delen
met de collega’s en leerlingen op het VCH.
Leerlingen
Enorm trots op de hulpvaardigheid van onze leerlingen als “assistenten” met de lesjesmiddag. De
leerlingen hebben zich als ware VCH ambassadeurs geprofileerd. Geweldig!
Edwin Petersen
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg
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